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EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

“A escola de qualidade social adota como centralidade  

o diálogo, a colaboração, os sujeitos e as aprendizagens...”  

 (Resolução 4/2010 CNE/CEB) 

 

Para atingir a qualidade social da educação faz-se necessário compreender que esta deve 

garantir o desenvolvimento de todos os sujeitos históricos em todas as dimensões: intelectual, 

física, emocional, social e cultural, a fim de construírem uma visão de mundo crítica, coesa, 

coerente e consistente, alicerçada nos princípios Éticos, Políticos e Estéticos, possibilitando a 

estes o exercício pleno da cidadania em condições de liberdade e dignidade, respeitando e 

valorizando as diferenças. 

 

Uma formação integral, portanto, não somente possibilita o acesso a 

conhecimentos científicos, mas também promove a reflexão crítica sobre os 

padrões culturais que se  constituem normas de conduta de um grupo social, 

assim como a apropriação de referências e tendências que se manifestam 

em tempos e espaços históricos, os quais expressam concepções, 

problemas, crises e potenciais de uma sociedade, que se vê traduzida e/ou 

questionada nas suas manifestações. 

Brasil, DCN, p. 162 

 

 
A perspectiva aqui apresentada envolve uma abordagem qualitativa que independerá do 

tempo de permanência diário na escola. O ensino numa perspectiva da educação integral deverá 

criar situações de aprendizagem que trabalhem habilidades, atitudes e valores formando sujeitos 

participativos, cooperativos e inventivos capazes intervir e problematizar situações da vida social, 

política e econômica.  

As oportunidades de aprendizagem podem e devem acontecer em diferentes espaços da 

escola e no próprio entorno, é essencial planejar o uso dos diferentes ambientes e propiciar 

momentos de integração entre crianças, jovens, adultos e idosos com os agentes da comunidade, 

reconhecendo o território como espaço educativo.   

A escola como espaço inclusivo assume a postura de que todos e todas são capazes de 

aprender, reconhece a singularidade dos sujeitos e as múltiplas identidades, para assim transpor 

o modelo rígido e idealizado de escola, superando a ideia de homogeneidade. Neste cenário faz-

se necessário que os tempos de aprendizagens sejam respeitados, o que significa diversificar 
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estratégias e oferecer instrumentos para que o sujeito desenvolva-se integralmente. O respeito à 

diferença jamais poderá servir como barreira para oportunizar situações que possam desenvolver 

habilidades, atitudes e valores.  

É necessário pensar em ações articuladas que façam sentido e que contribuam para a 

realização de projetos de vida, superando a ideia de um ensino fragmentado realizado de forma 

descontextualizada onde o foco basicamente recai sobre conteúdos que os estudantes não veem 

sentido.  

A intencionalidade educativa clara deve favorecer espaços para articulação das 

experiências, valorizando os diferentes saberes que circulam dentro e fora da escola de tal forma 

que dialoguem com os conhecimentos acadêmicos. Faz-se necessário o planejamento de 

itinerários formativos que considerem para além dos muros das escolas, todas as possibilidades 

que território pode oferecer aos educandos.   

Remete, assim, a um currículo que articula os conhecimentos socialmente construídos, as 

vivências e as necessidades das crianças, jovens, adultos e idosos.  
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